UCHWAŁA Nr xxVIII/ 242 I 09
Rady Powiatu w NYsie
dnia 26 czerwca 2OO9 r.

W

sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Nysie

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2LO4, zm, Dz. U' Nr L69, poz' L420,
z 2006r Nr 45, poz. 319, Nr !O4, poz.708, Nr L7O, poz. t2t7 i I2L8, Nr 187,
poz.
1381, Nr 249, poz. L832, z 2OO7r Nr 82, poz. 560, Nr 87, poz. 587, Nr 115,
'poz.79L,
Nr 140, poz.9B4, z2OOBr Nr 180, poz. Ll12, Nr 209, poz. 1317, Nr
216, poz. L37O, Nr 227, poz. 1505 i z 2OO9r Nr 19, poz. 100) Rada Powiatu w
Nysie, uchwala co następuje:

s1
Nadaje się statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Nysie, stanowiqcy załqcznik do
niniejszej Uchwały.

g2

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/427106 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 czerwca
2006r w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Nysie.

s3
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

PRZE!

Załącznlk

do UchwaĘ Nr XXVIII/242/09

z dnia26 częrwca2009r'

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W

Rozdział I

Postanowienia ogólne

s1
Powiatowy Urząd Pracy W Nysie zwany dalej ,,Urzędem,, jest jednostką
organizacyjną Powiatu Nyskiego' powołana do wykonywania zadań
publicznych wynikających z:

1)' przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy ( tekst jedn. z 2008r Dz. U. Nr 69, poz.
4L5, z poŹn. zm.)

-

zwanej dalej ustawą,

o samorzqdzie
poz.
1592, z poŹn.
powiatowym ( tekst jedn , z 2OOIr Dz. U. Nr L42,

2) przepisów ustawy
Zffi.),

z dnia 05

czerwca 199Br

f7

sierpnia L997r o rehabi|itacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jedn.
z 2OOBr Dz. U. Nr 14, poz. 92, z póŹn, zm.),
4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr
249, poz. 2104),
5) innych obowiązujących aktów prawnych,
6) niniejszego statutu.
3) przepisów ustawy z dnia

s2
1. Urzqd jest samodzie|nq powiatową jednostką budzetową wchodzącą
W sktao powiatowej administracji zespolonej, realizujqcą zadania
organu zatrudnienia Starosty, W ramach pub|icznej słuzby

zatrudnienia.
2. Nadzór nad działalnościqUrzędu sprawuje Starosta Nyski.
3. obszar dziatania Urzędu obejmuje teren Powiatu Nyskiego.
4. Siedzibą Urzędu jest miasto Nysa.

Rozdział II
Przedmiot i zakres działania

s3
Głównym ce|em działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie
skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobótnych i
poszukujqcych pracy.

s4
Do zadań Urzędu na|ezy przede wszystkim wykonywanie zadań samorządu
powiatowego W zakresie po|ityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pr-acy ( tekst
jedn . z 2008 r. Dz, U. Nr 69, poz. 4I5, z poźn. zm.) oraz ustawq z- dnia 27
sierpnia 1997r o rehabiIitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
o9qb niepełnosprawnych ( tekst jedn . z 2OOB r. Dz. U. Nr L4, poz. 92, z
pożn. zffi.),

5s
Ponadto Urzqd inicjuje i rea|izuje projekty (programy) współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej, w tym:

1. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form
zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca,
praca w niepełnym Wymlarze czasu pracy' praca rotacyjna);
2. Wsparcie doradczo-szko|eniowe pracownika, który uzyskat
zatrudnienie w ramach projektu prowadzqce do jego adaptacji W

miejscu pracy (wsparcie pomostowe);
3. organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających
na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób i grup
znajdujących się W szczególnej sytuacji na rynku pracy
4. Prowadzenie dziataIności szko|eniowej

Rozdział III

Zarządza nie i orga

n

izacja

56
1.
2.

DziałaInościqUrzędu kieruje jednoosobowo Dyrektor,

reprezentuje jednostkę na zewnątrz'

Dyrektor Urzędu wybierany jest W drodze konkursu

odpowiedziaInośćza całokształtdziałalnościUrzędu.

i

który
ponosi

3.
4.
5.
6.
7.

Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Starosta Nyski.
Starosta jest zwierzchnikiem słuzbowym Dyrektora Urzędu.
Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy.
Zastępcę Dyrektora Urzędu powołuje i odwotuje Dyrektor Urzędu.
Zastępca Dyrektora działa w granicach przYznanych mu kompetencji
przez Dyrektora Urzędu.
B. Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu działaInościqUrzędu kieruje
Zastępca Dyrektora.
9. Starosta w formie pisemnej moze upowaznić Dyrektora Urzędu do
załatwiania w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji i
postanowień administracyjnych oraz zaświadczeńw zakresie zadań
wykonywanych przez Urzqd. Starosta na wniosek Dyrektora Urzędu
może takze udzie|ić upowaznienia, o którym mowa w art. 9 ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, takze innym
pracownikom Urzędu.

s7
Pracodawcą dIa pracowników zatrudnionych W Urzędzie z9odnie z
przepisami prawa pracy jest Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. W imieniu
PUP wszelkie czynnościz zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor PUP,
będący jednocześnieprzełozonym wszystkich pracowników.

s8
ZasadY funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe
zadania poszczególnych komórek organizacyjnych okreś|a,,ReguIamin
organizacYjnY,, usta|ony przez Dyrektora i uchwalony przez Zarząd
Powiatu.

se
Prawa

i

obowiązki pracowników zatrudnionych W Urzędzie reguIują

przepisy o pracownikach samorzqdowych i kodeks pracy.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

s10
Urząd prowadzi gospodarkę finansowq na zasadach określonych d|a
jednostek budzetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny p|an finansowy
obejmujqcy dochody i wydatki.
1.

3.

4.
5.

Urząd pokrywa swoje wydatki bezpośrednioz budzetu Powiatu, a
pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budzetu
Powiatu.

Urzqd prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie

z

obowiqzującymi przepisami dotyczqcymi jednostek budzetowych.
Urząd do reaIizacji swoich ce|ów tj. promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych,
pozyskuje środkifinansowe z Funduszu Pracy i innych źródeł,
zwłaszcza bezpośrednio z funduszy ce|owych oraz środków Unii
Europejskiej, a takze innych źródełokreś|onych W odrębnych
przepisach.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

s11
1.

W

sprawach nie uregulowanych

Statutem mają zastosowanie

właściweprzepisy prawa.
Zmiany treściStatutu dokonywane sa W trybie przewidzianym d|a
jego uchwalenia.

sL2
Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wchodzi w zycie z dniem jego
uchwalenia.

